
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov mikroprojektu: „Kroky života na hranici“ 
 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020  
 

Vedúci partner: Obec Palota, www.palota.sk 
Partner projektu: Gmina Komańcza, www.komancza.pl  
 
Opis projektu: Obce Palota a Gmina Komańcza sa vyznačujú špecifikami, ktoré ovplyvňujú smerovanie ich 
rozvoja. Obrazne povedané, obe partnerské obce predstavujú symbolickú bránu pri vstupe na územie partnerského 
štátu. Vzájomná spolupráca, ktorá sa traduje od roku 1999, otvorením medzinárodného železničného hraničného 
prechodu, sa výrazným spôsobom zintenzívnila na začiatku 21. storočia, keď sa vďaka prostriedkom fondu Phare 
CBC podarilo dokončiť cestnú komunikáciu a následne otvoriť cestný hraničný prechod známy ako Palota – 
Radoszyce. V katastri obce Palota sa takisto nachádza hraničný prechod kategórie turistický, čím sa obec stala 
atraktívnou pre turistickú časť obyvateľstva a zvýšila sa potreba dobudovanie infraštruktúry v oblasti cestovného 
ruchu a kultúry. Uvedené skutočnosti prispeli k tomu, že vzájomné kontakty medzi obyvateľmi oboch obcí je možné 
označiť ako veľmi blízke a priateľské. Počas tohto dlhého obdobia spolupráce sa realizovali viaceré aktivity, ktorých 
spoločným atribútom bolo vzájomne spoznanie sa, identifikácia potrieb a následný rozvoj konkrétnych 
cezhraničných foriem obojstrannej spolupráce. Určité „administratívne“ prekážky brániace rozšíreniu spolupráce 
boli odstránene vstupom oboch partnerských krajín do Schengenského priestoru. Realizácia tohto mikroprojektu 
nepochybne prispeje k zvýšeniu ponuky služieb v cestovnom ruchu, k zatraktívnenie regiónu pre turistov, čo 
podporí cestovný ruch a môže napomôcť k vzniku nových pracovných miest v regióne. Realizáciou spoločných 
kultúrno-spoločenských aktivít tohto projektu sa prehĺbi a zintenzívni spolupráca partnerov projektu, nadviažu sa 
nové osobné kontakty, čím vykonáme ďalší krok k odstráneniu kontaktných bariér medzi Slovákmi a Poliakmi. 
Realizáciou stavebných úprav podkrovia obecného úradu sa vytvorí plnohodnotný priestor pre prezentáciu minulej 
a súčasnej poľsko-slovenskej spolupráce partnerov projektu a širšieho okolia. Vytvorí sa priestor na prezentáciu 
verejne dostupných nekomerčných informácií o poľsko-slovenskom pohraničí, o histórii, kultúre, menšinách, 
životnom prostredí, národných parkoch a prírodných rezerváciách. Priestor bude verejne prístupný a budú 
prezentované všetky dostupné informačné materiály bez úhrady. 
Expozícia bude prezentovaná formou nástenných klipov, vitrín a informačných stojanov. Informácie budú podávať 
taktiež zamestnanci obecného úradu. Po zrealizovaní stavebných úprav partneri mikroprojektu uskutočnia 
slávnostné otvorenie stálej expozície cezhraničnej spolupráce ako informačného centra na hranici, na ktorom budú 
prezentované kultúrne korene pohraničia formou folklórnych súborov, a tiež tradičné kulinárske tradície formou 
občerstvenia návštevníkov tohto podujatia. Na podujatí bude zabezpečené moderovanie, ozvučenie, a iné 
organizačno-technické náležitosti. Počas doby realizácie mikroprojektu bude taktiež spracovávaná knižná 
publikácia o obci Palota a dlhoročnej cezhraničnej spolupráci s poľskými partnermi, ktorá bude následne uvedená 
do života. 
 
Cieľ projektu: Prehlbovanie a rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi partnerskými organizáciami a cieľovými 
skupinami obce Palota – Gmina Komańcza zameraných na rozvoj potenciálu rozvoja prihraničného územia v 
oblasti cestovného ruchu s využitím prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia. Cieľom je integrovať cieľové 
skupiny do cezhraničného diania, priblížiť doterajšiu a súčasnú kooperáciu obce Palota a gminy Komańcza, ako aj 
vyvolať záujem obyvateľov predmetného územia o veci verejné a cezhraničný spoločenský život. Realizáciou 
projektu sa vytvorí priestor na prezentáciu doterajšej spolupráce a tiež na zlepšenie informovanosti obyvateľov 
pohraničia a návštevníkov tohto územia, o histórii, kultúre, menšinách, životnom prostredí, národných parkoch a 
prírodných rezerváciách. 
Realizácia investičnej časti mikroprojektu je nevyhnutná z dôvodu absencie priestoru v obci Palota na propagáciu a 
prezentáciu cezhraničnej spolupráce partnerov projektu, prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia, čím sa 
zabezpečí rozvoj a prehĺbenie cezhraničnej spolupráce subjektov pohraničia. V prípade nerealizácie tohto 
mikroprojektu by nebolo možné zriadiť stálu expozíciu cezhraničnej spolupráce na hranici a tiež by obec nebola 
schopná poskytovať cezhraničnej verejnosti informačné a propagačné aktivity v takom rozsahu ako pri realizácii 
tohto mikroprojektu. Realizácia investičnej časti nie je preto hlavným cieľom tohto mikroprojektu, ale iba prostriedok 
na zlepšenie ponuky prezentácie kultúrno – historického dedičstva v cezhraničnom priestore. 
  
Obdobie realizácie: 01.05.2020 – 30.09.2021 
Hodnota projektu: 58 632,82  € 
 
Spolufinancovaný z fondov Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo 
výške 85%, t.j. 49 837,89 €. 


